Arendsen Machinefabriek is een volwaardige machinefabriek en constructiebedrijf, waar ambachtelijke
kennis, servicegerichtheid en innovatieve toepassingen hand in hand gaan.
Wij hebben per direct een fulltime functie beschikbaar voor een ervaren

Frezer
40 uur
De uitdaging
Je werkt met al je kennis en kunde geheel zelfstandig en naar eigen inzicht aan verschillende opdrachten die
vaak bestaan uit het (na)maken van herstel en vervangingsdelen.
Je bent dus verantwoordelijk voor het fabriceren van het product van A tot Z.
Daarvoor lees en interpreteer je schetsen en gedetailleerde tekeningen waarbij je eventuele onjuistheden er
feilloos van tevoren uithaalt. Je programmeert en stelt de 3-assige (Style) CNC-machines correct in, waarbij
je zo nodig meerdere machines tegelijk bedient (en als het even moet bedien je net zo gemakkelijk een
draaimachine). Door het verrichten van tussentijdse metingen en controles lever je een kwalitatief
hoogwaardig product. Voor eventueel ontstane problemen/uitdagingen bedenk je een constructieve
oplossing.
De functie-eisen
•
•
•
•

Een afgeronde opleiding MBO CNC verspanen Niveau 3 óf aantoonbare soortgelijke kennis/werkervaring
Minimaal 3 jaar werk- en praktijkervaring in een vergelijkbare functie
Gewend zijn project informatie/administratie bij te houden en deze tijdig aan te leveren
Prima mondelinge vaardigheden in de Nederlandse taal

Jouw profiel
•
•
•
•
•

Je beschikt over technisch inzicht en houdt je kennis en kunde actief bij
Je geniet ervan secuur te werken en hebt daarbij oog- en aandacht voor details en verbanden
Het leveren van kwaliteit is belangrijk voor jou: je denkt voor je doet en houdt ervan efficiënt te werken
Je bent in staat de voortgang van je eigen werk te controleren en tijdig bij te stellen waar en wanneer
nodig. Wat dat betreft ben je flexibel en in staat je makkelijk aan te passen aan veranderingen
Alhoewel je prima in staat bent zelfstandig te werken zoek je ook actief de samenwerking en het overleg
met collega’s op

Ons aanbod
•
•
•
•

Je komt te werken in een team waar een open en informele werksfeer heerst
Het betreft een fulltime functie van 40 uur; ploegendiensten zijn niet aan de orde
We starten met een tijdelijk contract waarbij het onze intentie is deze een vaste aanstelling te laten overlopen
De beloning is conform cao.

Enthousiast?
Dan zien wij jouw motivatiebrief en cv met belangstelling tegemoet via info@arendsen.nl

Arendsen Machinefabriek B.V.
Oude Terborgseweg 306, 7004 GZ Doetinchem.
Telefoon: 0314 – 340 448 Email: info@arendsen.nl

